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KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 
 
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce, resp. závěry, ke kterým má autorka v úmyslu dospět, nejsou od počátku zcela přesně 
formulovány. V úvodu čtenář získává dojem, že půjde o čistě deskriptivní text na vyloženě empirické 
rovině. Cíle práce zde totiž nejsou formulovány na úrovni teorie, neobjevuje se zde aspirace ověřit či 
se alespoň nějakým způsobem vyslovit k některé z teorií nebo hypotéz v dané oblasti. Na tyto roviny 
se však autorka v průběhu řešení přirozeně dostává a adekvátně je diskutuje také v závěrech práce. 
Poněkud nešťastné je, že k formulaci záměrů tohoto druhu se dostává de facto až v kapitole 4.3. 
Shrnutí a metodologický postup práce na s. 28-29, což je z hlediska jasné koncepce a nalákání čtenáře 
zbytečně pozdě. Po tematické stránce se však autorka deklarovaného záměru drží, což dohromady 
v podstatě znamená, že práce netrpí tím, že by neodpovídala na otázky položené v úvodu nebo 
odbíhala neplánovaným směrem…, paradoxně spíše naopak odpovídá na více otázek, než je v úvodu 
stanoveno (což, jak je zřejmé, není chyba ani analytické části ani závěru, nýbrž samotného úvodu). 
 
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce má adekvátně zvolenou metodu kvalitativní analýzy rámců a postup řešení je jasně naplánován 
a dodržen. Snad jen trochu důkladněji by mohla být reprodukována kritéria a postup rešerše, na 
jejímž základě autorka stanovovala základ klasifikace druhů rámců u jednotlivých témat (jak si 
stanovila cílovou literaturu, jaká kritéria pro výběr zdrojů, jak určila úplnost či dostatečnost 
prostudovaných zdrojů atp.).  
 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 
text konzistentní celek? 

Teoretická a empirická část práce jsou vyvážené, dobře propojené a text vytváří konzistentní celek. 
Poněkud solitérně působí jak v teoretické tak v empirické části kapitoly o intermediální agendě, 
neboť tato tématika se neobjevuje v žádné z hypotéz, resp. výzkumných otázek. Lze ji samozřejmě 
společně s tématem vztahu mediální agendy k realitě chápat jako vhodné pro uvození kontextu 
učiněných zjištění v rámci teoretického komplexu agendy setting, nicméně v současné samostatně, a 
spíš jako apendix působící, podobě tak trochu vyčnívá. 
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 
strukturu? 

Práce má z hlediska tématu i postupu řešení přehlednou strukturu, ne úplně jasně působí 
stanovování cílů a na něj navázaná logika argumentace. 
 

OBSAH PRÁCE 
 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 
autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

V teoretické části práce autorka představuje hlavní koncepty týkající se jejího tématu, tedy teorii 
agenda setting, politický marketing a analýzu rámců. Systematickým zpracováním a vhodným 
propojením těchto oblastí při formulaci vlastního výzkumného záměru přitom prokazuje dobrý 
přehled a schopnost samostatného zpracování výzkumného tématu. V některých pasážích je možná 
příliš detailní, obecné historické záležitosti, stejně jako některé klasifikace by stačilo pojednat 
stručněji a čtenáře na podrobnější zpracování odkázat. 
V souvislosti s již popsanou kritikou ne úplně jasné koncepce cílů práce souvisí také absence 
vysvětlení volby tří (typů) mediálních titulů. Domnívám se, že když už autorka věděla, po jaké dělící 
linii media vybírá, měla se také v teoretické části objevit detailnější reflexe otázek vztahu politického 
marketingu a mediální agendy právě s ohledem na tuto linii, resp. konkrétnější předpoklady o 
možném fungování přenosu rámců právě s ohledem na definování medií jako „liberální", 
"alternativní" a "neutrální". Jinými slovy, na teoretické rovině by bylo dobré objasnit, proč jsou 
zvolena právě "liberální", "alternativní" a "neutrální" media a ne například levicová vs. pravicová 
media, celostátní vs. regionální, tištěná vs. on-line, veřejnoprávní vs. soukromá, atp. Zda je za touto 
volbou nějaký apriorní předpoklad o specifických mechanismech politického marketingu a AS, zda se 
tím ověřuje nějaká hypotéza, atp. (Že jsou to media, která „…mají odlišné cílové čtenáře, kteří se v 
prezidentské kampani lišili v podpoře kandidátů“, je samozřejmě zcela relevantní a důležité, samo to 
však ještě není dostatečným obhájením a vysvětlením pro volbu právě těchto tří (typů) medií.) 
 
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 
práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Autorka si jako metodu řešení zvolila kvalitativní analýzu rámců, což není rigorózně definovaný 
postup. To může být na jedné straně výhodou, poněvadž ponechává volnost kreativitě výzkumnice, 
na druhé straně nevýhodou kvůli nemožnosti opřít se o jasně stanovená pravidla. S ohledem na 
stanovený cíl a předmět výzkumu považuji autorčin postup analýzy za správný a způsob zpracování 
výsledků i jejich vyhodnocení za adekvátní.  
Ačkoli přímým účastníkům připadá zcela zřejmá volba témat kampaně pro analýzu (imigrace a 
EU), jejich vhodnost je v odborném textu třeba doložit. Autorka píše, že „…až do druhého kola 
voleb figurovala jako výrazná v médiích i v marketingových výstupech kandidátů.“ Ovšem 
vzhledem k tomu, že volba konkrétních témat je klíčovým rozhodnutím z hlediska interpretací 
výsledků a formulace závěrů, je třeba výběr teoreticky obhájit a objektivně doložit. 
 
Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 
provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 
otázek, naplnění cílů práce). 

Jak vyplývá z výše uvedeného, závěry a diskuse jdou vlastně nad cíle stanovené v úvodu, což je ovšem 
jedině dobře. Autorka zjištěné poznatky adekvátním způsobem shrnuje a v rozumné míře zobecňuje 
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v kontextu teoretických konceptů prezentovaných v úvodní části práce, snaží se je interpretovat a 
vysvětlovat také v kontextu historických reálií, svá zjištění konfrontuje se závěry jiných výzkumů 
v této oblasti i omezeními daných použitou metodou nebo objektem výzkumu. Práce tak přirozeně 
dospívá k zajímavým závěrům. 

 
FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 
Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 
znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 
seznam literatury atd.) 

Text bez problémů naplňuje požadavky, kladené na odborný text typu diplomové práce.  
 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 
literatura, datové zdroje,…) 

Autorka používá vhodně literární i datové zdroje. Vychází přitom převážně ze zahraniční literatury, 
kterou vzhledem ke specifickému předmětu zájmu vhodně doplňuje o české zdroje. 
 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 
příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazykově i graficky je text bez problémů, objevuje se pouze několik překlepů a typografických chyb. 
Předpokládám, že na s. 65 jde o chybu, když je zde napsáno „Názorově vyhraněná média (iDnes.cz a 
Respekt.cz)…“ Pokud ne, prosím o objasnění. 
 
Celkové hodnocení práce 

Celkově jde o zdařilou práci jak na úrovni teorie, tak z hlediska provedení vlastního empirického 
výzkumu. Autorka prokázala schopnost samostatného formulování výzkumné otázky, naplánovaní 
výzkumného postupu, provedení empirických aktivit a jejich vyhodnocení i interpretace. Trochu 
vylepšit by šla koncepční stránka textu, především z hlediska konzistentního a úplného definování cílů 
(rovina empirie/rovina teorie) a doložení některých teoreticko-metodologických rozhodnutí 
(typologie medií, volba témat kampaně, extrakce rámců témat z rešerše). 
  
Otázky a náměty k obhajobě 

Proč jsou v práci zvolena právě "liberální", "alternativní" a "neutrální" media? Jaká úvaha je za touto 
volbou? A bylo by možné provést i jinou typologii použitelnou pro podobnou výzkumnou otázku? 
Mohli bychom tím odhalit něco dalšího? 
Provedené analýzy a autorčiny interpretace výsledků vykreslují iDnes jako „neutrální“ medium. 
Nemůže to ale být do jisté míry apriorním stanovením, že právě iDnes „neutrálním“ je? (Resp. 
nemůže se tak jevit pouze v sousedství dalších dvou zjevně vyhraněných medií?) Co kdybychom 
stanovili výzkumnou otázku jinak a stejnou analýzou rámců se snažili odhalit „na čí stranu se iDnes 
v kampani kloní“, resp. „politický marketing kterého z kandidátů je úspěšnější v prosazení své agendy 
do tohoto mainstreamového media“? Jak by pak vypadal obraz iDnes? A jak úspěšnost politického 
marketingu obou kandidátů? A jak by autorka vyhodnotila (odadla) vliv kampaně na veřejnost? 
 
Datum: 21. 8. 2018 
Podpis:  


